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RESULTADO DE RECURSOS 
 

Cargos de Nível Fundamental 
Conhecimentos Básicos 

QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 

GABARITO 

DEFINITIVO 

RESULTADO 

01 D D Indeferido 

Nenhum dos recursos interpostos apresentaram correlação com a questão 01.  Gabarito 
mantido. 

02  A A Indeferido 

O candidato entrou com o recurso referindo-se à questão 2. Contudo, o teor da questão 2, 
da prova Auxiliar em Administração, não é o que o mesmo se refere. Considero indeferido o 

pedido. Gabarito mantido. 

04  C Anulada Deferido 

Questão anulada. 

05 E E Indeferido 

"nos" é um pronome pessoal oblíquo. Gabarito mantido. 

06 D D Indeferido 

Onomatopeia é considerado um dos "outros processos de formação de palavras".  Gabarito 
mantido. 

07 C C Indeferido 

Segundo a gramática normativa da língua portuguesa, "você" é pronome de tratamento.  
"Nos" é pronome pessoal oblíquo. Gabarito mantido. 

09 A Anulada Deferido 

Questão anulada. 

10 E E Indeferido 

Não há virgula após o talvez em razão de o advérbio não estar deslocado.  Gabarito mantido. 

12 A A Indeferido 

A questão, em si, pede para calcular a remuneração do trabalhador, depois de descontadas 

as suas faltas, mediante uma fórmula apresentada. É possível para efeito e compreensão de 
um problema de Matemática, mesmo na hipótese de serem juridicamente diferentes, a 
definição de salário em função da remuneração (ou como sinônimo dessa), conforme 

referências abaixo. Dito isso, não há ambiguidades, haja vista o fato da questão não 
apresentar outros valores que poderiam vir a causar dúvidas quanto à remuneração do 
empregado, tais como, horas extras, adicional noturno, insalubridade, etc. Prova disso é que 

o revisor avalizou o quesito, sem exigir alterações. Além disso, com a devida vênia, não há 
razoabilidade em se calcular o desconto, sem considerar como remuneração o salário pré-
fixado.  

FD=880-(0,005x0,25x0,3x880x88,88)xQF 
FD=880-(0,005x0,25x0,3x880x88,88)x3 
FD=792,01  

Onde FD é a Fórmula de Desconto e QF, Quantidade de Faltas. 
DEFINIÇÕES DE SALÁRIO 
1. O salário é a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço que ele executa, o valor 

deste salário é variável de acordo com o contrato firmado entre o empregador e o empregado.  
http://brasilescola.uol.com.br/economia/salario.htm (Acesso: 31/12/2016)  
2. O salário é a remuneração recebida por serviço(s) prestado(s); remuneração que 

corresponde ao que foi estabelecido como pagamento no contrato de trabalho; ordenado.  



https://www.dicio.com.br/salario/ (Acesso: 31/12/2016)  
3. Salário sm. Remuneração; salário mínimo, remuneração mínima do trabalhador, fixada por 

lei; décimo terceiro salário remuneração extraordinária, equivalente a um salário mensal, que 
deve ser paga até dezembro.  
ROSA, Ubiratan, et. al. Dicionário da língua portuguesa. Ed. Rideel (p.435), São Paulo, 1993.   

Gabarito mantido. 

13 E Anulada Deferido 

Questão anulada. 

14 B B Indeferido 

As informações dadas na questão não deixam dúvidas que a massa deve ser de cada saco 
ou pacote (vide 3ª coluna da tabela), inclusive chamando atenção para o valor unitário de cada 
produto (vide 5ª coluna). Não seria razoável, contrariaria a lógica e até o bom senso. O 

raciocínio, por exemplo, de que 3000 pacotes de leites pudessem pesar no total 0,2 
quilogramas, ou seja, 200 gramas. Ou que 100 pacotes de sal possam pesar 1 quilograma. 
Além disso, se raciocinássemos, erroneamente, como massa total (somatório da massa da 4ª 

coluna), sem a devida multiplicação pela quantidade de cada saco ou pacote de produto, o 
gabarito deveria ser de 65.939,44, o que não está contemplado nas alternativas, de modo que 
não há ambiguidades. Em suma, a questão deixa claro e evidente, que a massa é de cada 

saco ou pacote, explicitados pelas 3ª e 5ª colunas. Gabarito mantido. 
 

16 E E Indeferido 

A resposta só pode ser determinada se descobrirmos o número de bancos do ônibus que não 
foi informado no texto da questão. Deste modo temos: Quantidade de bancos: x (pois a 

questão não informa a quantidade de bancos no ônibus). Passando para linguagem 
matemática a primeira parte do problema que diz: “Em um ônibus escolar lotado, viajam 3 
estudantes sentados em cada banco e há mais 10 estudantes em pé”, temos: 3x+10 (i) (três  

estudantes sentados em cada banco mais os dez que estão em pé). Passando para linguagem 
matemática a segunda parte do problema que diz: “Sabendo-se que sentando 4 estudantes 
em cada banco não restaria nenhum em pé e ainda ficaria um banco vago”, temos: 4(x -1) (ii) 

(quatro estudantes sentados em x-1 bancos, pois fica um vago). Como a quantidade de 
estudantes é a mesma nas duas distribuições, temos: 3x+10 = 4(x -1). Resolvendo essa 
equação obtemos o número de bancos, ou seja: x = 14. Substituindo esse valor em (i) ou em 

(ii), verificamos que o número de alunos no ônibus é igual a 52. Gabarito mantido.  

17 E E Indeferido 

Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que o recurso apresentado se encontra improcedente. Gabarito mantido. 

19 A A Indeferido 

Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que para determinar a mediana de um conjunto de dados, é necessário primeiro, construir o 

rol. O rol é a ordenação do conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente.  
Consideraremos o rol em ordem crescente. Nesse conjunto existem 50 elementos (pois são 
50 preços pesquisados). Nesse caso a mediana será a média aritmética dos dois valores 

centrais, ou seja, o 25º e o 26º preço. De acordo com os dados que constam no gráfico,  
concluímos que metade dos restaurantes pesquisados, apresentam preços das refeições 
iguais a A=R$40,00 e B=R$50,00. Como os dados precisam estar ordenados, concluímos que 

o 25º preço é igual a R$50,00.  O 26º será o preço de C=R$60,00 que é o primeiro maior 
depois do preço de B. Assim, Me= (50,00 +60,00)/2=R$55,00. Gabarito mantido. 

20 D Anulada Deferido 

Questão anulada 

22 B B Indeferido 

No enunciado da questão fica claro que é para o candidato considerar apenas a planilha 
digitada na questão. Considerando apenas a planilha digitada na questão acima e 

considerando que a célula ativa é a C3 ao se pressionar Ctrl + Shift + Seta Para Direita as 
células selecionadas pertencem ao intervalo C3: E3 logo a questão não necessita ser anulada.  
Gabarito mantido. 

23 E E Indeferido 



Mesmo com a impressão da prova em preto e branco é possível identificar os ícones dos 
botões pelo seu formato, não atrapalhando na resolução da questão. Gabarito mantido.  

24 E E Indeferido 

IV - A opção Salvar permite criar uma cópia do documento aberto, com outro nome e salvar 

em outra pasta. De acordo com esta opção está incorreto pois a opção que permite criar uma 
cópia do documento aberto, atribuindo um novo nome e salvar essa cópia em outra pasta é a 
opção “Salvar Como” do word. Logo não se justifica a anulação da questão. Na verdade, de 

acordo com a colocação do candidato não seria criado uma cópia do documento, mas mais 
sim seria criado um documento novo, e não uma cópia, por isso a questão não deve ser 
anulada. No microsoft word 2016 a alternância de orientação da página entre paisagem e 

retrato é feita nas configurações de layout e não em configurações de design. Logo, apenas 
as afirmativas II e III estão corretas. 
Ao mesmo tempo, é impossível aplicar o estilo Subscrito e Sobrescrito. O enunciado da 

questão é claro ao afirmar na alternativa II que “Não” é possível aplicar ao mesmo tempo os 
estilos de fonte Negrito, Itálico, Sublinhado, Tachado, Subscrito e Sobrescrito em um texto 
selecionado. Gabarito mantido. 

26 C C Indeferido 

Uma fórmula efetua cálculos ou outras ações nos dados em uma planilha. Uma fórmula 

sempre começa com um sinal de igual (=), que pode ser seguido por números, operadores 
matemáticos (como um + ou - entrar para adição ou subtração), internos e funções do Excel, 
que realmente pode expandir a potência de uma fórmula. Essa descrição pode ser conferida 

junto ao site da ferramenta do Excel. Logo a questão não precisa ser alterada e nem anulada.  
Conforme pode ser conferido junto ao site da ferramenta excel pelo link: 
https://support.office.com/pt-br/article/Vis%C3%A3o-geral-de-f%C3%B3rmulas-no-Excel-

ecfdc708-9162-49e8-b993-c311f47ca173 
Com relação a alternativa: “(  )Os formatos moeda alinham símbolos de moeda e vírgulas  
decimais em uma coluna.” Ela é considerada falsa porque na verdade os formatos 'Moeda' 

são usados para quantias monetárias em geral. Para alinhar vírgulas decimais em uma coluna 
a ferramenta aconselha a utilizar o formato 'Contábil'. Gabarito mantido. 
 

28 D D Indeferido 

A referida questão trata de atalho que pode ser usado no Windows 10, sem citar ou referenc iar 

configurações e/ou marcas de computadores utilizados, ou aplicativos que estejam sendo 
utilizados no momento da ação. Portanto, o atalho do teclado que captura a tela ativa do 
computador e a salva automaticamente é a combinação da tecla do logotipo do Windows + 

PrtScr.  
https://support.microsoft.com/pt-br/products/windows?os=windows-10 
http://www.howtogeek.com/226280/how-to-take-screenshots-in-windows-10/ 

http://gizmodo.uol.com.br/guia-atalhos-windows-10/ 
Gabarito mantido. 

29 B B Indeferido 

A referida questão trata de aplicativos nativos do Windows 10. Portanto, o aplicativo 
responsável pelo gerenciamento de e-mails em desktops, laptops e computadores que 

executem o Windows 10 é rotulado como 'Email' e em telefones e tablets como “Email do 
Outlook” e não “Outlook”. 
https://www.microsoft.com/pt-br/store/p/email-e-calendario/9wzdncrfhvqm 

Gabarito mantido. 

 

Conhecimentos Básicos – Química B 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

 06  A Anulada Deferido 

Questão anulada. 

09 C Anulada Deferido 

Questão anulada. 

11 E Anulada Deferido 

Questão anulada. 

19 D Anulada Deferido 

Questão anulada 



ASSISTENTE DE LABORATORIO - INFORMATICA 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

33 C C Indeferido 

A afirmativa não procede, confirmo dito no suporte do desenvolvedor do sistema. 
https://support.microsoft.com. 

O enunciado da questão faz uso do verbo ler com o objetivo de destacar que o software seja 
capaz de carregar o arquivo e formatá-lo de forma que fica inteligível. Portanto, o recurso não 
procede. 

Conforme o suporte da Microsoft, o enunciado da questão utiliza o termo configuração, e não 
opção. As referências que o corrente utilizou estão desconexas do texto e não auxiliam na 
resolução da dúvida. Gabarito mantido. 

36 B B Indeferido 

A questão não menciona monitores de vídeo sensíveis ao toque. Portanto, o recurso não 

procede. Gabarito mantido. 

37 A A Indeferido 

Nem o enunciado, nem as assertivas, tampouco as alternativas ou mesmo a alternativa correta 
são iguais. Gabarito mantido. 

38 E E Indeferido 

Ao afirmar que um computador pessoal costuma ter memória acima de 500 MB, recorre-se à 
regra. Dado que um computador é um equipamento eletrônico e que qualquer pessoa com 

conhecimentos técnicos e equipamentos suficientes e necessários pode construir um 
computador. Resta-nos avaliar o conhecimento de um computador padrão. O recorrente 
apoia-se na exceção. Gabarito mantido. 

40 D D Indeferido 

Independente da memória ser ROM ou RAM a questão questiona qual a quantidade de bits 
de endereçamento necessário para armazenar alguma informação útil em uma memória 

ROM de 8K bytes.  
Solução: 
1K byte---1024 bytes 

8K byte---x bytes 
x=8192 bytes 
8192 bytes é igual a 2 elevado a 13, logo são necessários 13 bits de endereçamento para 

armazenar algum tipo de informação na memória ROM de 8K bytes.  
2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 
Gabarito mantido. 

41 D D Indeferido 

Considerando o comando cd .., o diretório corrente do usuário muda para um diretório um nível 

abaixo na árvore de diretórios, tendo em vista que a árvore de diretórios parte do diretório raiz 
em direção as folhas. Logo, a questão não precisa ser anulada pois o enunciado da questão 
facilita a identificação do comando digitado pelo usuário. Gabarito mantido. Gabarito mantido.  

43 C C Indeferido 

O diretório completo da questão é “6-/opt”, a ausência do “t” não inviabiliza a resolução da 

questão por eliminação das opções anteriores. Gabarito mantido. 

44 B B Indeferido 

O enunciado da questão exige do candidato a alternativa correta que é, indubitavelmente, a 
letra “C”. A existência de duas alternativas incorretas idênticas não prejudica o gabarito da 
questão. Gabarito mantido. 

45 C Anulada Deferido 

Questão anulada. 

46 A A Indeferido 

O enunciado da questão exige do candidato a alternativa correta que é, indubitavelmente, a 

letra “A”. A existência de duas alternativas incorretas idênticas não prejudica o gabarito da 
questão. Gabarito mantido. 

49 D D Indeferido 

O recorrente não apresenta os motivos que o levaram à conclusão. O item II é incorreto,  
segundo nossa análise com fundamento na literatura especializada. Um comando somente 

pode ser executado pela janela de comandos se o endereço da aplicação estiver contido na 
variável de caminho do sistema. A instalação padrão cuida de realizar tal adição para alguns 
aplicativos. Portanto, a  letra “A” está incorreta. Gabarito mantido.  



50 B B Indeferido 

No Windows 10 tem instalado um anti-vírus chamado Windows Defender.   
Conforme afirma a Microsoft:  Windows Defender is the No. 1 antivirus on Windows 10. 

(https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-defender). 
Assim, o Windows Defender é um anti-vírus .  
A letra A, afirma:  “O Windows 10 Professional apresenta os recursos de segurança que 

dispensa a instalação de anti-vírus”.   
A questão não está correta. O Windows 10 não apresenta recursos de segurança suficientes 
e por isso vem com um anti-vírus instalado. Gabarito mantido.  

 

ASSISTENTE DE LABORATORIO – QUIMICA - A 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

36 C C Indeferido 

Letra C é a única alternativa correta (Letra C). Gabarito mantido. 
 

41 E Anulada Deferido 

Questão anulada. 

42 A A Indeferido 

Como foram utilizados 800 cm3 de água (ou 800 mL), temos 800 g da água na mistura. 

Domados aos 80 gramas de KCl temos um total de 880 g para a massa da solução. Utilizando 
densidade = massa/volume, para a solução, temos: 1,03 g.cm-3 = 880 g/volume, o que nos 
leva a um volume de 854 mL para a solução ou ainda 0,854 L.  

Agora fazendo Concentração = massa de soluto/volume da solução, temos Concentração = 
80 g / 0,854 L, Concentração = 96,7 g/L. Resposta contida na letra A. A concentração solicitada 
era a concentração comum, o que ficou claro pelas opções. Gabarito mantido. 

 

46 E E Indeferido 

O nível da prova de química para o cargo de Assistente de Laboratório em Química encontra -
se dentro do exigido no edital 79/2016. Gabarito mantido. 

48 B B Indeferido 

A questão trata de resíduos e segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
www.anvisa.gov.br Consulta Pública nº 111, de 7 de dezembro de 2007 D.O.U de 10/12/2007.  

http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B20735-1-0%5D.PDF) classifica os grupos 
da seguinte maneira:  
"Classificação dos Resíduos Sólidos:  
Art. 1º  Os  resíduos  sólidos  deverão  ser  classificados,  para  efeito  deste  Regulamento,  da  seguinte 
forma:  
I  -  Grupo  A:  Resíduos  que  apresentam  risco  potencial  à  saúde  pública  e  ao  meio  ambiente  
devido  à  presença  de  agentes  infecciosos,  ou  seja,  aqueles  passíveis  de  presença  de  agentes  
biológicos  que,  por  suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco 
de infecção. 
II - Grupo B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou 
ao meio  ambiente,  dependendo  de  suas  características  de inflamabilidade,  corrosividade,  reatividade  
e  toxicidade.  
III - Grupo C: Materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos, em 
quantidades superiores  aos  limites  de  isenção  especificados  nas  normas  da  Comissão  Nacional  
de  Energia  Nuclear  ?  CNEN 6.05 e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 
Enquadram-se neste grupo quaisquer materiais  resultantes  de  laboratório  de  pesquisa  e  ensino  na  
área  de  saúde;  laboratórios  de  análises  clinicas; serviços de medicina nuclear e radioterapia que 
contenham radionuclideos em quantidade superior aos limites de eliminação.  
IV  -  Grupo  D:  Resíduos  que  não  apresentem  risco  biológico,  químico  ou  radiológico  à  saúde  ou  
ao  meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
V  - Grupo  E:  Materiais  perfurocortantes  ou  escarificantes,  tais  como:  lâminas  de  barbear,  agulhas,  
escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 
lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vid ro 
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares." 

Ou como o próprio enunciado da questão indica, RDC  nº  306  de 07/12/2004, publicada   pela  
ANVISA, que pode ser apreciado no Manual de Biossegurança  do Sistema Único de Saúde 

do Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/SC:  
"Grupo A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 



características podem apresentar risco de infecção."  
No recurso o candidato afirma que "o Grupo A está relacionado a resíduos biológicos", porém, 

segunda a ANVISA, "há possibilidade de apresentar agentes biológicos", mas independente 
de estar ou haver possibilidades de presença de agentes ou resíduos biológicos, o que importa 
é que esses podem apresentar um risco potencial de infecção.  

Logo, o Grupo A é nomeado, dentre as alternativas da questão, como Potencialmente 
Infectante; Grupo B como Químicos; Grupo C como Radioativos; Grupo D como Comuns e 
Grupo E como Perfuro-cortantes. Gabarito mantido. 

50 A A Indeferido 

A questão é inquestionável quanto à alternativa correta (letra A), pois a ilustração representa 

uma proveta e esta constitui-se indubitavelmente em um recipiente graduado usado em 
laboratórios para medir volumes de líquidos e este líquidos certamente são escoado, após 
medição, de um recipiente para outro. Isso não exclui a proveta, embora possa incluir a bureta 

ou qualquer outro recipiente com função similar, mas, no caso da ilustração dada na questão,  
a proveta. Gabarito mantido.  
CISCATO, C. A. M.; PEREIRA, L. F.; CHEMELLO, E.  Química Geral.  1. ed. São Paulo:  

Moderna, 2015.  
 

 

ASSISTENTE DE LABORATORIO – QUIMICA - B 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 

GABARITO 

DEFINITIVO 

RESULTADO 

46 E Anulada Deferido 

Questão anulada. 

 

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

31 D D Indeferido 

Em relação ao recurso impetrado pelo candidato, entende-se que o mesmo é improcedente 

uma vez que: I. A motivação pode produzir desempenho positivo ou negativo (MAXIMIANO, 
2000, p. 347) - Afirmativa verdadeira. II. A motivação depende de fatores intrínsecos e 
identitários dos indivíduos. - Afirmativa verdadeira, posto que não se delimitou na afirmat iva 

que a motivação depende SOMENTE ou EXCLUSIVAMENTE de fatores intrínsecos e 
identitários, embora a motivação também dependa de fatores extrínsecos (MOTTA; 
VASCONCELOS, 2010). Gabarito mantido. 

 

34 E E Indeferido 

Em relação ao recurso impetrado pelo candidato, entende-se que o mesmo é improcedente 
uma vez que: O candidato se reporta a leis anteriores a mencionada na questão. A questão é 
bem clara e se refere à Lei nº 12.527/2011 (Lei de acesso à informação), que em seu artigo 

24, preconiza que:§ 1o  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a 
classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:  
I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; Gabarito mantido. 

36 E E Indeferido 

Em relação ao recurso impetrado pelo candidato, entende-se que o mesmo é improcedente 

uma vez que, segundo a Instrução Normativa nº 205, de 08 de abril de 1988: I- Inventário físico 
é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e 
depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade - 

Afirmativa verdadeira (vide item 8. IN nº 205/1988); III- O número de registro patrimonial 
deverá ser aposto ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada 
- Afirmativa verdadeira (vide item 7.13.1 - IN nº 205/1988). Gabarito mantido. 

40 A A Indeferido 

O argumento do recurso colocado vai de encontro à resposta correta: alternativa "A". O Artigo 

2º da Lei 4.320/64 é bem claro: "A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do 
Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade". Gabarito 

mantido. 



41 C C Indeferido 

O item IV da questão 41 evidencia que TODAS as entidades privadas (independentemente do 
tipo) seriam obrigadas a passar informações contidas em seus arquivos a sociedade, porém, 

conforme a Lei Nº 8.159/1991(contexto específico da questão), em seu artigo 4º, somente são 
obrigados a fazerem isso, os órgãos públicos e como bem colocado, as instituições de caráter 
público e as entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de 

suas atividades. Portanto, são entidades privadas com essas funções específicas que são 
obrigadas a cumprirem tais regras, o item IV da questão 41 generaliza todas as entidades 
privadas, o que não é correto, conforme a referida lei. Gabarito mantido.  

42 E Anulada Deferido 

Questão anulada 

44 E E Indeferido 

Caro(a) candidato(a), a questão é bem específica e clara: a base e o fundamento da questão 

está no livro “Introdução à Administração”, 7. ed., publicada pela editora Atlas, no ano de 2009,  
do autor Antonio Cesar Amaru Maximiano, no qual consta nas páginas 340 e 341 que as fases 
do ciclo de vida de projetos são a Inspiração, a Concepção, o Desenho ou Projeto do Produto,  

o Desenvolvimento e a Entrega. Gabarito mantido. 

45 B B Indeferido 

Caro(a) candidato(a), a questão é bem clara e específica, pois faz menção especificamente 
aos princípios da administração pública da legalidade, impessoalidade, moralidade,  
publicidade e eficiência. Sendo assim, todo e qualquer possibilidade de conceitos semelhantes 

deveriam ser descartados e o(a) candidato(a) ater-se tão somente ao contexto da questão.  
Gabarito mantido. 

50 D D Indeferido 

Caro(a) candidato(a), o texto do seu recurso e sua solicitação condiz com o gabarito oficial 
divulgado, portanto, não há o que ser avaliado. Gabarito mantido. 
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01 B B Indeferido 

É importante ressaltar que, em geral, os textos apresentam, em sua estrutura organizacional,  

sequências tipológicas variadas com predominância de uma delas, conforme sua 
caracterização e seus propósitos, segundo Marcuschi (2005). Nesse sentido, a crônica 
apresentada caracteriza-se pela predominância das sequências tipológicas narrativas com a 

presença de narrador personagem, cenário, evento, conflito e desfecho, sendo definido,  
portanto, como um texto predominantemente narrativo. Gabarito mantido.  
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO, A. P.; 

MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros textuais e ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna,  
2005. 
02 D D Indeferido 

A partir da leitura da crônica “Sobre cafés e livros” depreende-se que o propósito do texto é 
“criticar as livrarias que esqueceram a sua verdadeira missão, passaram a contratar 

vendedores que não têm conhecimento sobre livros e dão ênfase a várias outras atividades 
como a venda de produtos diversos, inclusive, vinhos e shows musicais”, conforme expresso 
em segmentos textuais como “a voz da cantora, a estante de periódicos, o uniforme dos 

garçons”, “Eu não fui com a intenção de conhecer vinhos andinos. Nem cheguei lá pensando 
em paquerar. Também não queria ouvir música ao vivo”. Gabarito mantido.  
03 A A Indeferido 

Argumento improcedente. De acordo com Antônio Houaiss (2004), a conotação expressa algo 
sugerido ou implicado por uma palavra, passando essa a ter seu significado ampliado,  

evocando ou sugerindo, por associação, ideia ou ideias de ordem abstrata, de natureza 
afetiva ou emocional. Para o dicionarista, a conotação implica um certo grau de afetividade,  
que varia conforme a experiência, o temperamento, a sensibilidade, a cultura e os hábitos do 



falante ou ouvinte, do autor ou leitor. Sendo assim, a linguagem conotativa é utilizada quando 
o significado de uma palavra, frase ou texto é empregado de forma figurativa, circunstancial, 

ou seja, não carrega, naquele contexto, o seu sentido literal. Portanto, sobre os recursos 
linguísticos que expressam sentido conotativo, figurado, observa-se claramente que em “pedi 
informação à menina do caixa e saí de lá com as mãos abanando”, a expressão “mãos 

abanando”, além de configurar-se uma expressão com valor conotativo, marcadamente 
popular, cultural, está empregada para expressar que a narradora não conseguiu o que 
pretendia, significando uma frustração da narradora no alcance de seus objetivos. Gabarito 

mantido. 
HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva,  
2004. 

04 E E Indeferido 

Sobre as relações de referência intratextual, articulação oracional e estatuto morfossintático 

e semântico, ressalta-se que as três proposições apresentam afirmações corretas. Em I, a 
expressão “No meio dos dicionários de línguas [...]” funciona claramente como adjunto 
adverbial de lugar. Em II, o conectivo “se” exerce a função de uma conjunção condicional,  

expressando a relação de condição para que o fato apresentado na oração principal aconteça.  
Em III, “essa” e “outras” são pronomes que estabelecem relações referenciais anafóricas e 
retomam expressões apresentadas no texto, contribuindo para a coesão textual. Gabarito 

mantido. 

05 E E Indeferido 

Argumento de recurso improcedente. No segmento textual “[...] não queria ouvir música ao 
vivo, já que nem tinha dinheiro para pagar o couvert artístico” observa-se o emprego da 
conjunção “já que”, introduzindo uma oração subordinada. É importante ressaltar que, de 

acordo com Bechara (2004, p. 326), a conjunção “já que” é classificada como uma conjunção 
subordinativa causal, pois introduz a causa, o motivo, a razão do pensamento expresso na 
oração principal. Portanto, a conjunção subordinativa expressa causa. Gabarito mantido.  

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.  

06 C Anulada Deferido 

Questão anulada. 

08 C C Indeferido 

Constata-se claramente que a função predominante no texto é a metalinguagem, cuja 
mensagem está centrada em seu próprio código. Embora o cronista expresse os seus anseios 
e angústias, ele o faz com a clara intenção de abordar o difícil exercício de escrever uma 

crônica. No texto, o cronista dedica-se de forma predominante a explicar, por meio de uma 
crônica, as dificuldades encontradas por quem escreve esse gênero textual, conforme 
antecipado no próprio título "O exercício da crônica" e enunciado em trechos como "Escrever  

crônica é  uma  arte  ingrata", "Alguns fazem-no de maneira simples e direta, sem caprichar 
demais no estilo, mas enfeitando-o aqui e ali desses pequenos achados que são a sua marca 
registrada e constituem um tópico infalível nas conversas do alheio naquela noite". Gabarito 

mantido. 

09 A A Indeferido 

O enunciado da questão recorrida diz textualmente que a alteração deve preservar a correção 
gramatical e o sentido original do texto. Segundo NETO & INFANTE (2004, P. 371), " Os 
adjuntos adverbiais podem ser separados por vírgula quando vêm após os verbos e seus 

complementos". Ou seja, trata-se de um caso de uso de vírgula não obrigatório. Não há erro 
de natureza gramatical tampouco alteração de caráter semântico. Por outro lado, a ideia de 
restrição ou explicação se dá quando se usa a vírgula nas orações subordinadas adjetivas - 

o que não é o caso dessa questão. Dessa forma, não há razão para se alterar o gabarito.  
Segundo NETO & INFANTE (2004, P. 371), " Os adjuntos adverbiais podem ser separados 
por vírgula quando vêm após os verbos e seus complementos". Ou seja, trata-se de um caso 

de uso de vírgula não obrigatório. Não há erro de natureza gramatical tampouco alteração de 
caráter semântico. Por outro lado, a inversão existente na alternativa E provoca alteração de 
sentido, uma vez que no trecho original o que é "exigido por lei" é o "diploma na área 

pedagógica lecionada", ao passo que no trecho alterado o que "é exigido por lei" é 
simplesmente o "Ensino Médio". Não está, portanto, correta a alternativa “E”. Gabarito 
mantido. 

11 A A Indeferido 

As planilhas fazem parte do aplicativo EXCEL e não do PowerPoint.  



O PowerPoint possui slide-mestre que é slide principal em uma hierarquia de slides que 
armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, incluindo o 

plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o 
posicionamento (https://support.office.com/pt-br/article/O-que-%C3%A9-um-slide-mestre-
d8d1c49d-d6f1-4b83-a4e7-34311a11b546). Estilo de Porcentagem existe só no EXCEL o que 

existe no canto inferior da pagina, podendo regular o tamanho do slide chama-se "Ampliar". 
O aplicativo que trabalha com planilha é o EXCEL. No link repassado no pedido de recurso 
consta um procedimento para INSERIR UMA PLANILHA DO EXCEL em um slide. Além disso, 

o link repassado como anexo apresenta a inserção de uma TABELA e não de uma PLANILHA. 
Gabarito mantido.  

12 A A Indeferido 

A sequência correta que o excel faz é: primeiro calcula a média dos valores das células B2 
até B8 e depois divide o resultado por dois. Gabarito mantido. 

13 D D Indeferido 

Na opção programas e recursos do windows (7, 8 e 10) existe uma lista dos programas 

instalados. Ali é possível desinstalar os programas listados. Contudo para instalar um 
programa é necessário ter o programa instalador fornecido pelo fabricante/desenvolvedor.  
Uma rápida busca no google 

(https://www.google.com.br/search/q=como+instalar+um+software+no+windows&ie=ut f-
8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=jbViWLf7K9TM8AfxpKyQDA) e uma consulta na 
base de conhecimento do windows (https://support.microsoft.com/pt -

br/instantanswers/6a7daf6a-79f3-44f0-b01b-93aee5b237e8/how-to-install-programs-on-
windows-10) comprovam tal fato. No recurso diz-se que "Ha a possibilidade de fazermos a 
instalação de um programa através do painel de controle. Podemos instalar qualquer 

programa desde que este esteja disponível em rede." Contudo, ele não menciona como esse 
fato altera alguma das afirmativas.  
No Windows a instalação de um programa é feita através de instalador fornecido pelo 

desenvolvedor/distribuidor do software. Neste caso em Programas e Recursos somente 
podemos desinstalar os programas. Isso faz da alternativa I INCORRETA. Gabarito mantido. 

14 C C Indeferido 

Para mover o arquivo de uma pasta para outra usa-se o comando RECORTAR (e nenhum 
outro) e posteriormente o COLAR. A questão NÃO especifica que APENAS esse comando 

deve ser feito. Gabarito mantido. 

15 C C Indeferido 

A referida questão trata dos conceitos relacionados aos computadores e suas características. 
Os computadores podem ser classificados de acordo com suas características principais:  
Notebook, Netbook, Desktops, etc. A questão, assim, explicita informações que caracterizam 

e classificam um tipo de computador. Em nenhum momento a questão faz relação com 
capacidade de armazenamento ou processamento de máquinas, somente cita as 
características que identificam e representam a principal função do computador. Portanto, o 

que caracteriza um notebook é o seu tamanho, peso e sua facilidade de transporte (portátil),  
assim como o que caracteriza um Workstation é a sua grande capacidade de processamento,  
alta qualidade de resolução de gráficos e uso em atividades como edição de imagem ou 

vídeos, ou operações que demandam muita carga de processamento e uso de memórias.  
Além disso, a questão, em seu enunciado, deixa bem claro que tais computadores são 
indicados para determinadas atividades, explicitando que se trata de um uso específico da 

máquina para as atividades citadas. Logo, os argumentos de que notebooks podem possuir 
significativa capacidade de processamento, qualidade de resolução e armazenamento não 
invalida tal questão, assim como, as informações citadas na questão são claras e suficientes 

para resolução. Além disso, a alternativa A é 'notebook' e não 'notebook workstation'. Gabarito 
mantido 
CAPRON, H.L.; JOHNSON, J. A. Introduçao à informática. 8. ed. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laptop 

https://en.wikipedia.org/wiki/Workstation 

16 B B Indeferido 

A questão trata de armazenamento de dados. Segundo o site da empresa Seagate, líder 
global no fornecimento de soluções de armazenamento de dados, os discos híbridos de 
estado sólido (SSHD) unem as tecnologias de unidade de estado sólido (SSD) e disco rígido 

(HD) proporcionando desempenho semelhante à da SSD e capacidade de disco rígido. Os 
SSHD's combinam uma quantidade pequena, rápida e acessível de memória flash com um 

https://en.wikipedia.org/wiki/Workstation


disco rígido tradicional: Usa SSD pela velocidade incrivelmente rápida integrada a alta 
capacidade e confiabilidade do HD. Gerando assim um alto desempenho (SSD) e capacidade 

de armazenamento (HD). A grande maioria dos computadores que possuem SSHD utilizam 
a parte SSD para armazenar o Sistema Operacional justamente para ganhar em desempenho 
na inicialização. Portanto, o SSHD não é caracterizado por possuir maior capacidade de 

armazenamento que o HD. Além disso, a alternativa não afirma que os SSHD 'podem', e sim 
'possuem', capacidade de armazenamento de dados superior aos HDs tradicionais, o que não 
é verdade. Gabarito mantido.  

http://www.seagate.com/br/pt/solutions/solid-state-hybrid/ 
Hardware, o Guia Definitivo. Carlos E. Morimoto. 2007. 

17 B B Indeferido 

A fórmula = (SOMA(A1:A4)+MÉDIA(A1:C1))/MÁXIMO(A2:C2) (alternativa B), calcula o 
resultado encontrado na célula 4 encontrado na célula B6. Gabarito mantido.  

18 E Anulada Deferido 

Questão anulada. 

19 A A Indeferido 

A questão trata da função de um servidor DNS (Domain Name System) em uma rede de 

computadores. Segundo Andrew S. Tanenbaum a essência de um servidor DNS 'é a criação 
de um esquema hierárquico de atribuição de nomes baseado no domínio e de um sistema de 
bancos de dados distribuídos para implementar esse esquema de nomenclatura'. E que de 

forma resumida tem a função de mapear um nome (domínio) em um endereço IP. Além disso, 
a alternativa A corresponde às características de um Web Server e a alternativa D do Dynamic  
Host Configuration Protocol (DHCP).  

Computer Networks 4th By Andrew S. Tanenbaum. Chapter 7.1 
A referida questão compreende o conteúdo relacionado aos conceitos, arquitetura e utilização 
de intranet e internet, assim como do conteúdo de computadores (vários tipos e funções que 

as máquinas podem exercer) do edital. Portanto, apesar de um pouco mais específica, a 
questão se encontra dentro do estabelecido. Gabarito mantido.  

20 A A Indeferido 

A questão trata da arquitetura básica de funcionamento da web que envolve o envio de 
requisições e as respostas de tais requisições feitas. Este processo acontece diariamente 

quando se acessa qualquer conteúdo na web. Esta arquitetura também é conhecida como 
Cliente/Servidor, visto que temos um Lado Cliente (o uso de programas para navegar na web,  
browser) - Client Side - , e o Lado Servidor onde se encontra o conteúdo armazenado que se 

quer acessar - Server Side. Apenas os termos Lado Cliente e Lado Servidor estão colocados 
em inglês. Portanto, a arquitetura web pode ser entendida como uma divisão entre Client Side 
e Server Side. 

Computer Networks 4th By Andrew S. Tanenbaum. Chapter 7.3 

21 C C Indeferido 

Ao exigir a resposta com base em DOIS institutos normativos, a questão apresentou os 
preceitos legais que regem a situação-problema. Embasando a sua resposta nos 
entendimentos hermenêuticos, doutrinários e jurisprudenciais, os quais apontam para a o 

prazo constitucional de 3 anos como o parâmetro correto. A presença dos dois dispositivos 
legais, portanto, não torna a questão passível de anulação, uma vez que o prazo de 2 anos 
previstos no art. 21 da lei 8.112/90, foi superado pela EC 19/98. (Vide STJ MS 12.523,  

Acórdão do STF, no AI 754802 ED-Agr/DF, A Constituição e o Supremo, disponível no site do 
STF e o Manual do Servidor, disponível no site do IFPI e doutrina correlata).  
A categoria “servidor público” compreende, conforme apontam Di Pietro (2015, p. 656) e Hely 

Lopes Meirelles (2013, p. 461), estatutários, empregados públicos e temporários. Na mesma 
seara, o art. 41 da CF aponta que são estáveis após três anos de efetivo exercício OS 
SERVIDORES NOMEADOS PARA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO EM VIRTUDE DE 

CONCURSO PÚBLICO. Portanto, a resposta segue os entendimentos hermenêuticos,  
jurisprudenciais e legais correlatos ao tema. (Vide STJ MS 12.523, Acórdão do STF, no AI 
754802 ED-Agr/DF, A Constituição e o Supremo, disponível no site do STF e o Manual do 

Servidor, disponível no site do IFPI e doutrina). Gabarito mantido. 

22 D D Indeferido 

A questão apresenta os modelos de Administração Pública conforme aponta a bibliografia 
correlata ao tema. O PDRAE apresenta-se como documento obrigatório para o entendimento 
do tema e a sua evolução no Estado Brasileiro, incluso, portanto, nas leituras que tratam do 

conteúdo exigido pelo edital do concurso.  



23 B B Indeferido 

A afirmativa de número IV está INCORRETA ao afirmar que “A República é conhecida como 
o sistema de governo”, haja vista, que República é uma forma de governo (ou sistema político) 

e não sistema de governo. Tradicionalmente, as formas de governo são três: REPÚBLICA, 
Monarquia e Anarquia. Nessa direção de pensamento, Lenza (2015, p. 499-500) afirma que 
“a organização e a estrutura do Estado podem ser analisadas sob três aspectos: forma de 

governo, sistema de governo e forma de Estado. Forma de Governo (Repúbl ica ou 
Monarquia); sistema de governo (presidencialismo ou parlamentarismo) e forma de Estado 
(Estado unitário ou Federação). O Brasil adotou a forma republicana de governo, o sistema 

presidencialista de governo e a forma federativa de Estado." (LENZA, P. Direito Constitucional 
Esquematizado. 19. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 499-500, grifo nosso).   
A referência ao filósofo político Norberto Bobbio não prejudica a compreensão do candidato.  

Ao contrário, no enunciado utilizado para melhor ilustrar a questão, o renomado autor faz  
alusão aos objetivos de uma forma de governo. Portanto, totalmente condizente com o 
conteúdo programático Administração Pública e GOVERNO (conceito e objetivos). Nesse 

sentido, cabe ressair o pensamento da ilustre doutrinadora do direito administrativo Di Pietro 
(2003) que ao refletir sobre Administração Pública e governo e seus sentidos afirma que: “Em 
sentido objetivo, material ou funcional, administração pública pode ser definida como a 

atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público,  
para a consecução dos interesses coletivos. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode -
se definir Administração Pública como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos 

quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado". (DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito Administrativo. 16. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003). Di Pietro advoga a 
tese de que o conjunto de órgãos da Administração Pública, nas três es feras de poder - 

Governo Federal, Governo Estadual ou Distrital e Prefeitura compreendem a Administração 
Direta e a Administração Indireta. As afirmativas II e IV estão INCORRETAS. O texto abaixo 
serve para ratificar as informações do gabarito da questão. Senão vejamos: É comum 

confundirmos elementos do Estado, forma de Estado, forma de governo e sistema de 
governo. Compreendo que: Elementos do Estado: povo, território e governo soberano. Forma 
de Estado: depende da classificação doutrinária. A clássica é: Estado Unitário e Estado 

Federado. O Brasil é um Estado Federado. Forma de Governo: de acordo com Marcelo 
Alexandrino e Vicente Paulo (Direito Administrativo Descomplicado. Impetus. 2007. pág. 13):  
“O conceito de forma de governo está relacionado com a maneira como se dá a instituição do 

poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Se a forma de 
governo for caracterizada pela eletividade e pela temporariedade dos mandatos do Chefe do 
Executivo, teremos a República; caso estejamos diante de um governo caracterizado por sua 

hereditariedade e vitaliciedade, teremos a Monarquia”. O Brasil adota a forma republicana.  
Sistema de Governo: de acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (Direito 
Administrativo Descomplicado. Impetus. 2007. pág. 12): “A forma com que se dá a relação 

entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo no exercício das funções governament ais  
consubstancia outro importante aspecto da organização estatal. A depender do modo como 
se estabelece esse relacionamento, se há uma maior independência ou maior colaboração 

entre eles, teremos dois sistemas (ou regimes) de governo: o sistema presidencialista e o 
sistema parlamentarista”. O Brasil adota o regime presidencialista.  
Fonte: disponível em: https://jus.com.br/duvidas/73649/democracia-forma-regime -ou-

sistema-de-governo 

24 E E Indeferido 

A propósito das argumentações de recurso sobre as limitações do poder de tributar, a 
resposta dada como exceção na questão 24 (letra E) afirma, de forma genérica, a definição 
de privilégios tributários para as pessoas jurídicas de direito privado como uma das 

prerrogativas da Administração Pública decorrentes do princípio da Supremacia do Interesse 
Público sobre o privado. Sendo assim, considerando as alternativas a única que não condiz 
com o enunciado da questão é da letra E (ao afirmar PARA AS, ao invés de PARA 

ALGUMAS). Cabe ressaltar, também, que no aspecto das imunidades tributárias ou limitações 
do poder de tributar a Carta Magna de 1988 (art. 150, VI, b, c, d) é taxativa ao dispor da 
seguinte forma: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos 
sobre: b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; d) livros ,  
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. § 4º As vedações expressas no inciso 



VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados 
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. (CF/88, Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>,grifo 
nosso).  

25 B B Indeferido 

A questão 25, faz alusão ao disposto no inciso II do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, dando ênfase à atuação do servidor em observânc ia 

à moral administrativa. Nessa direção, vejamos o que reza o inciso II do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, no tocante à observânc ia 
da moral administrativa pelo servidor público:  “O servidor público não poderá jamais 

desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal 
e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas 
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, 

e § 4°, da Constituição Federal”. Sendo assim, o único item verdadeiro é o II (é necessário 
que o servidor atenda à letra e ao espírito da lei, que ao legal junte-se o ético). No tocante 
aos itens I, III e IV, considerados falsos, cabe avultar o respectivo item escrito em sua forma 

correta: I- NÃO basta ao servidor cumprir formalmente a lei na frieza de sua letra, obedecendo,  
por conseguinte, ao princípio constitucional da legalidade. III- Os critérios de atuação segundo 
padrões éticos de PROBIDADE, decoro e boa-fé devem ser respeitados pelo servidor. IV- O 

servidor ESTARÁ sujeito a uma análise de legitimidade de seus atos, INDEPENDENTE da 
oportunidade e conveniência. Ou seja, o servidor está condicionado ao princípio da legalidade 
dos atos administrativos. Inobstante as colocações do candidato em sua irresignação 

recursal: “Existe corrente doutrinária minoritária que sustenta a possibilidade de a 
administração pública não estar apenas adstrita apenas a legalidade, mas a outros valores 
ou princípios juridicamente relevantes, a exemplo daqueles de hierarquia constitucional. 

Nesses casos, a doutrina nomina de princípio da juridicidade, uma vez que o direito e mais 
amplo que a própria lei”. Assim, mesmo ante ao propalado princípio da juridicidade, não há 
que se falar em anular questão. Ademais, a referida questão tem elementos suficientes para 

que não seja anulada, como pretende o recurso interposto.  

26 D D Indeferido 

Recurso não contém conteúdo relacionado à questão. 

28 C C Indeferido 

O conteúdo programático Ética no serviço público (comportamento profissional, atitudes no 
serviço, organização do trabalho, prioridade em serviço) consta de forma clara e evidente no 
aludido edital do Concurso Público para provimento de cargos técnico-administrativos em 

educação (Edital nº 79/2016, de 29 de agosto de 2016).  

29 D D Indeferido 

Não se admite afirmações no sentido de que o dever de prestar contas NÃO decorra 
diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público, sendo inerente à função 
do administrador público, gestor de bens e interesses alheios, como quer transparecer o 

candidato. Assim, é de bom alvitre que se diga que o interesse público não se encontra à 
disposição do administrador ou de quem quer que seja; e o dever de pres tar contas é de 
interesse público. Gabarito mantido. 

 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

31 C C Indeferido 

O papel ou função do administrador está diretamente relacionado ao processo administrativo 
(planejar, coordenar, dirigir e controlar, e suas variações), sendo, portanto, conflitante afirmar 

que o administrador assume o papel de executor. Como o próprio Chiavenato (2008) afirma, “ 
o administrador não é um executor, mas o responsável pelo trabalho de pessoas a ele 
subordinadas”. Esse trecho é apontador pelo próprio candidato em seu recurso, só que de 

maneira equivocado. O próprio prof. Rodrigo Rennó citado, pelo candidato “fala” em seus 
vídeos de aulas explicativas ou comentários de provas de concursos que: (CESPE - TCU - 
ACE - 2011) “Para Weber, as decisões sobre o que deve ser feito deveriam ser tomadas pela 

cúpula da organização. No caso do setor público, este papel seria ocupado pelos políticos 
eleitos. Assim, caberia aos administradores apenas um papel secundário, de execução do que 
já tinha sido definido pelos políticos previamente”. Esse trecho comentado pelo referido  

professor apenas reflete o papel exercido pelo administrador enquanto coordenação, direção 



e controle no processo administrativo. Outro ponto a ser considerado, é que o professor 
Rodrigo Rennó também se utiliza de Idalberto Chiavenato em sua obra como referência,  

portanto, não entraria em conflito como o mesmo.  

35 A Anulada Deferido 

Questão anulada. 

36 B B Indeferido 

Ao analisar as questões levantas, é possível afirmar que apenas a sentença I está correta,  
enquanto as sentenças II (onde o nível da escolaridade depende do cargo) e III (as obrigações 
militares é de exclusividade (APENAS) do gênero masculino, mas as obrigações eleitoras 

também não o são, incluindo-se nesse caso o gênero feminino) estão incorretas. Assim, a 
alternativa que apresenta a resposta correta, é a letra B onde afirmar que o item III está 
incorreto, o que não exclui a falsidade do item II ou a veracidade do item I. 

42 A A Indeferido 

Conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,  

regulamentado pelo DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994, "a dignidade, o decoro,  
o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem 
nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá 

o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão 
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos". Neste sentido,  
a alternativa A da questão 42, que diz que "o servidor público deve primar pela dignidade, pelo 

decoro, pelo zelo e consciência dos princípios morais na prestação de suas atividades" é o 
único item correto acerca do assunto em questão. Gabarito mantido.  

43 B B Indeferido 

O Estatuto do Instituto Federal do Piauí traz no bojo de seu texto que dentre seus princípios  
norteadores encontram-se a "verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a 

extensão". Tal princípio é diferente da proposta de "verticalização do ensino, prioritariamente,  
em relação à pesquisa e à extensão (texto da letra B), numa vez neste texto dá-se uma maior 
ênfase ao ensino, perdendo-se a perspectiva de integração elencada no princípio estatutário.  

Neste sentido, a Letra B é a única alternativa que não contempla um princípio norteador do 
Instituto Federal do Piauí, conforme elencado em seu Estatuto. Gabarito mantido.  
 

49 A A Indeferido 

Conforme Marinela (2014), bens públicos são todos os bens pertencentes às pessoas jurídicas 

de direito público, isto é, Administração direta, autarquias e fundações públicas de direito 
público, bem como os que, embora não pertencentes a estas pessoas, estejam afetados à 
prestação de serviço público (ex. empresa pública e sociedade de economia mista). Neste 

sentido, o primeiro item da Questão 49 se apresenta verdadeiro. A mesma diz que "bens 
públicos são todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de di reito público",  
coerentemente com o que diz Marinela (2014). Adicionalmente, também é coerente com o que 

apresenta Celso Antonio Bandeira de Mello e com o recurso relatado pela Ministra Ellen Gracie 
(apresentado no recurso do candidato contra a questão), em 16/11/2010, pois o item em 
questão menciona o fato de os bens públicos serem aqueles que pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público, não restringindo apenas a estes casos. 
O segundo item, ao apresentar que "os bens utilizados pelas pessoas jurídicas de direito 
público, os quais não lhes pertencerem, não serão considerados públicos" encontra-se 

contrário ao que propõe Marinela (2014). Neste sentido, é falso. O terceiro item, ao dizer que 
"os bens públicos podem ser federais, estaduais, distritais  e municipais" encontra-se de acordo 
com o que se encontra em Marinela (2014). Assim, o item é verdadeiro. No que tange ao 

quarto item, que diz que "os bens públicos são relativamente alienáveis e penhoráveis" ,  
Marinela (2014) explica que em algumas situações tais bens podem ser alienados (de forma 
condicionada, ou quando são dominicais, não tendo destinação pública). Porém, não podem 

ser penhorados em nenhuma situação. Assim, o item se apresenta incorreto, sendo falso. A 
partir disso, verifica-se que o conteúdo da questão encontra-se pertinente e em conformidade 
com aquilo que se observa na literatura. A resposta que apresenta a sequência correta é a 

alternativa A (Verdadeiro, Falso, Verdadeiro, Falso). Gabarito mantido.  
 

50 E E Indeferido 

Segundo a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP (2014), a gestão por processos 
apresenta uma série de características, dentre as quais destacam-se a divisão do trabalho, o 

agrupamento de atividades, o trabalho em equipe e o foco em resultados.  A estrutura vert ical,  



por outro lado, é apresentada como característica da gestão tradicional, em que as unidades 
organizacionais aparecem isoladas e operando com pouquíssima interação, modelo contrário 

à proposta das organizações pro processos (ENAP, 2014). Nesta senda, a alternativa que não 
contempla característica da gestão por processos é a letra E (estruturas verticalizadas).  
Gabarito mantido. 

 

 

TECNICO DE LABORATORIO – INFORMATICA 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 

GABARITO 

DEFINITIVO 

RESULTADO 

31 C C Indeferido 

O edital cobra topologia de redes. Diversos livros tratam a topologia malha sob essa ótica, 
como o livro Comunicação de Dados e Redes de Computadores, de Behrouz A. Forouzan, no 
capítulo 1 (Introdução). Não se exige decorar fórmulas para a resolução da questão, apenas 

o entendimento de como os equipamentos na topologia malha são conectados. A partir desse 
entendimento é possível deduzir a fórmula, que é c=n(n-1)/2, sendo n o número de 
computadores e c a quantidade de conexões. Gabarito mantido.  

34 E E Indeferido 

O capítulo 34 do livro Descobrindo o Linux, de José Eriberto Mota Filho, esclarece que o 

comando ifconfig possui a função de configurar e controlar parâmetros da interface de rede.  
O comando more, sugerido pelo candidato como uma resposta correta, na realidade exibe o 
conteúdo de arquivos longos de forma paginada. O comando ipconfig, sugerido em recurso 

como uma resposta correta, na realidade não é um comando do UNIX/Linux.  
O edital abrange o uso do sistema Linux, e uma das premissas de desenvolvime nto do Kernel 
Linux, de acordo com os livros "Descobrindo o Linux", de José Eriberto Mota Filho, e do "Linux 

a Bíblia, o Mais Abrangente e Definitivo Guia Sobre Linux", de Christopher Negus, foi manter 
a compatibilidade dos comandos do Unix no Linux. Logo, se a prova questiona acerca de 
comandos Unix, é compreensível que os mesmos comandos são aplicáveis no Linux, sem 
distinção. O gabarito indica que o item correto é ifconfig, e não ipconfig, como foi informado 

pelo candidato. A apresentação de um item incorreto (ipconfig) como uma alternativa incorreta 
não invalida o item correto, tampouco a questão. Gabarito mantido.  

35 B Anulada Deferido 

Questão anulada. 

37 D D Indeferido 

À medida que pacotes ACK são recebidos, o sistema interpreta que a mensagem relativa 
àquele ACK foi entregue. Se as mensagens são enviadas em um intervalo de tempo constante 

e o tempo entre os recebimentos de ACKs aumenta, o sistema interpreta que a qualidade do 
link está se deteriorando, e vice-versa. Gabarito mantido. 

38 A Anulada Deferido 

Questão anulada 

39 A A Indeferido 

O edital abrange o uso do sistema Linux, e uma das premissas de desenvolvimento do Kernel  
Linux, de acordo com os livros "Descobrindo o Linux", de José Eriberto Mota Filho, e do "Linux 

a Bíblia, o Mais Abrangente e Definitivo Guia Sobre Linux", de Christopher Negus, foi manter 
a compatibilidade dos comandos do Unix no Linux. Logo, se a prova questiona acerca de 
comandos Unix, é compreensível que os mesmos comandos são aplicáveis no Linux. Gabarito 

mantido. 

40 E E Indeferido 

O edital abrange o uso do sistema Linux, e uma das premissas de desenvolvimento do Kernel 
Linux, de acordo com os livros "Descobrindo o Linux", de José Eriberto Mota Filho, e do "Linux 
a Bíblia, o Mais Abrangente e Definitivo Guia Sobre Linux", de Christopher Negus, foi manter 

a compatibilidade dos comandos do Unix no Linux. Logo, se a prova questiona acerca de 
comandos Unix, é compreensível que os mesmos comandos são aplicáveis no Linux. Gabarito 
mantido. 

43 A A Indeferido 

A questão levanta a discussão de em qual cenário o uso de uma VPN é mais útil e relevante.  

No caso de usar uma VPN entre terminais bancários, está-se garantindo a segurança na 
transmissão dos dados e evitando clonagem de cartões de crédito, de senhas de contas-
correntes, de falsificações de saldo em conta, dentre outras, em um grande volume, visto que 

nos Bancos há várias transações desse tipo em um minuto. Dessa forma, em um ambiente 



bancário todas as informações trocadas devem ser transmitidas de forma segura. O mesmo 
não ocorre no caso de uma Lan House, um ambiente público, em que nem sempre haverá um 

grande volume na troca de dados que exigem segurança. Logo, torna-se mais relevante utilizar 
VPN em um ambiente bancário. Gabarito mantido. 

44 D D Indeferido 

Nos fundamentos de segurança da informação são apresentados os mecanismos de cifração.  
Os principais livros de Redes de Computadores (Dos autores Tanenbaum e do Kurose) 

abordam o assunto no capítulo de Segurança. Gabarito mantido.  

46 B B Indeferido 

A avaliação no que tange à área de tecnológica precisa se pautar no uso, configuração,  
equipamento, conhecimento padrão. Uma vez que configuração ou mesmo produção de 
equipamentos com especificidades quaisquer podem ser realizadas por qualquer pessoa com 

conhecimento e equipamentos necessários. Como o recorrente apoia-se na exceção, 
indefere-se o recurso. Gabarito mantido. 

49 B Anulada Deferido 

Questão anulada. 

50 D Anulada Deferido 

Questão anulada. 

 
 

TECNICO DE LABORATORIO – QUIMICA 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

34 E E Indeferido 

As características dos equipamentos citados no item IV são atribuídas aos EPI's, ou seja, 

equipamentos de uso individual e não aos EPC's, ou seja, equipamentos de uso coletivo.  
Desta forma o item IV encontra-se incorreto, sendo a opção correta a letra E. Gabarito mantido.  

39 D D Indeferido 

No cálculo mostrado no recurso não está sendo levado em consideração o balanceamento da 
reação. Se feito corretamente, a partir da equação balanceada, o cálculo seria:  
M.V (CaC2O4) = MV( KMnO4)*(5/2), o que fornece 6,96x10-5 mol.L-1 de CaC2O4 e, assim, 

um Kps de aproximadamente 4,8 x 10-9. A resposta se encontra na letra D. Gabarito mantido.  

40 D Anulada Deferido 

Questão anulada. 

43 C C Indeferido 

O recurso cita exatamente que os itens I e III estão incorretos, pois aponta concei tos do livro 
do SKOOG que são discordantes dos itens. A reprodutibilidade está relacionada com a 
precisão e não exatidão (item I incorreto). Os erros grosseiros geram desvios absolutos tanto 

negativos quanto positivos (item III incorreto). O candidato está reafirmando que os itens I e 
III estão INCORRETOS. A questão não deve mudar de gabarito. Gabarito mantido.  

 

TECNICO EM AGROPECUARIA 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

31 A A Indeferido 

Durante a implantação e a condução de culturas agrícolas, as pragas, as doenças e as plantas 
daninhas podem causar grandes prejuízos. O potencial de rendimento de uma lavoura é 

afetado por diversos fatores, entre os quais, destaca-se o ataque de pragas e doenças,  
população de plantas, entre outros. Portanto, conhecer quais doenças atacam a cultura e seu 
devido controle ( tratamento fitossanitário) fazem parte do manejo e condução da cultura sim. 

Gabarito mantido.  
http://www.fundacaoms.org.br/a-fundacao/atuacao 
Boletim Técnico nº 15 - Sistemas de Produção Soja e Milho Safra 2006-07 - Milho, Sorgo e 

Girassol Safrinha 2007 - Fundação Rio Verde, n.1, 122 p. 
 

39 B Anulada Deferido 

Questão anulada. 

40 C C Indeferido 



O sistema de trilha de uma colhedora de grãos automotriz tem a função de separar 
"mecanicamente os grãos" do restante da planta, ou seja, remover os grãos das vagens, das 

espigas ou das panículas, como no caso da soja, do trigo, do arroz e do milho. O mecanismo 
de trilha, consiste na separação dos grãos de suas envolturas e de partes de suporte da planta,  
onde mais de 70 % dos grãos são separados nesse sistema da colhedora. Gabarito mantido.  

FAGNELLO, A. et al.  Colheita In: BORÉM, A.; SCHEEREN, P. L. Trigo: Do plantio à colheita. 
ed. 1a: Editora UFV, 2015. p. 237-260.   
PORTELLA, J. A. Colheita de grãos mecanizada. Viçosa, MG: Aprenda fácil, 2000. 190 p.  

 

41 E Anulada Deferido 

Questão anulada. 

42 D D Indeferido 

Indubitavelmente, os itens "a", "b", "c" e "e" são opções incorretas para a Questão 42. Quanto 
ao item "d", resta afirmar que amostras secas, como feno, e amostras previamente pré-secas,  
devem, após processamento, pesagem e devido acondicionamento em pesa-filtro, ser levadas 

à estufa a 105°C para secagem definitiva. Quanto às especificações da estufa, toda estufa 
possui circulação de ar, variando apenas a temperatura, o que consta das especificações de 
todos os fabricantes das mesmas, como TECNAL, ALPAX etc. Assim, a alternativa " d" é 

correta para e Questão 42. Gabarito mantido. 
 

43 E E Indeferido 

A alimentação e manejo alimentar de qualquer espécie animal demanda conhecimento de 
formulação de dietas. Assim, entendemos também contemplado o item 5 dos Conhecimentos 

Específicos para Técnico de Nível Médio em Agropecuária pela Questão 43 (5. Produção 
animal: bovinocultura de corte e de leite, caprino-ovinocultura, avicultura, apicultura e 
piscicultura). 

Ao adotar o método do Quadrado de Pearson ou Algébrico com duas equações (2x2), se 
chegará a uma ração com 20% de proteína bruta (PB), utilizando-se 75% de grão de milho 
triturado (GMT) e 25% de farelo de soja (FS). Para calcular utilizando o método algébrico, se 

terá 2 (duas) equações: GMT + FS = 100 e 0,1GMT + 0,5FS = 20. Ao resolver o sistema de 
equações se chegará ao resultado explicitado na alternativa "e".  Gabarito mantido. 

50 E E Indeferido 

Realmente a alternativa "e" é a única correta na Questão 50. A raça ovina Santa Inês é de fato 
nativa do Nordeste do Brasil, porém menos prolífica que a raça Morada Nova, o que inclusive 

está claro na página 16 do Manual de Criação de Caprinos e Ovinos da CODEVASF. Merece 
destaque em toda a literatura relativa à ovinocultura a elevada prolificidade da raça Morada 
Nova dentre as raças deslanadas. Recomendamos ainda a importante e atual obra: A. B. 

SELAIVE; J. C. S. OSÓRIO, Produção de Ovinos no Brasil, Editora Roca, 2014, 656p. Gabarito 
mantido. 

 

TECNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 

GABARITO 

DEFINITIVO 

RESULTADO 

38 A A Indeferido 

Apesar do assunto da questão envolver conteúdo do processamento de leite e derivados, a 
questão destina-se a testar os conhecimentos relacionado às operações unitárias aplicadas 
durante o processamento dos mesmos. Portanto, a questão está dentro do conteúdo 

programático exigido pelo EDITAL Nº 79/2016, DE 29 DE AGOSTO DE 2016, ANEXO III:  
"TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS - (...) 2. Operações unitárias no processamento 
de alimentos; (...). Gabarito mantido. 

39 E E Indeferido 

Segundo Venturini (2007), pasteurizar consiste no aquecimento do leite a uma determinada 

temperatura, por um determinado tempo, seguido de resfriamento, visando eliminar bactérias  
patogênicas e reduzir as deterioradoras, para aumentando a vida útil do leite, sem alteração 
sensível da sua composição nutricional e sensorial.   

- VENTURINI, K. S.; SARCINELLI, M. F.; SILVA, L. C. da. Características do leite. Vitória: 
Universidade Federal do 
Espírito Santo/Pró-Reitoria de Extensão, Programa Institucional de Extensão, 2007. (Boletim 

Técnico - PIE-UFES: 01007).  



Portanto, observa-se que a pasteurização não destrói microrganismos deteriorantes, apenas 
reduz sua carga no alimento. Gabarito mantido. 

47 A A Indeferido 

O concurso objetiva preencher o cargo de Técnico em ALIMENTOS e Laticinios, área 

ALIMENTOS e laticínios. Portanto, a questão é pertinente, pois trata de Alimentos e no 
concurso consta "Alimentos e laticínios", não só laticínios. Gabarito mantido.  

 

TÉCNICO EM AUDIOVISUAL 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

31 C C Indeferido 

A redação dicionarizada, se lida devidamente, diz com outras palavras a mesma coisa da 
opção correta. Observação de enquadramento nada tem a ver com decupagem. A decupagem 

é um processo de localização de trechos para a edição em que são observadas as diferentes 
tomas, no sentido de qualificar o produto final editado. Portanto, o texto de Aumont citado está 
correto, mas a interpretação está equivocada. Gabarito mant ido. 

32 E E Indeferido 

A questão está devidamente formulada. Não há por que anular a questão visto que a resposta 

do gabarito corresponde à opção correta. Gabarito mantido. 

33 A A Indeferido 

A opção correta é a que está definida no gabarito. As opções de iluminação resultam sempre 
de opções técnicas e nunca opiniões individuais. Gabarito mantido.  

34 C C Indeferido 

O conhecimento técnico e o discernimento que encaminharão para a resposta correta que 
está entre as opções da prova. Gabarito mantido. 

35 B B Indeferido 

Se o enunciado da questão for lido com cuidado, pode-se perceber que o termo formato, no 
caso, trata de produto gravado, de produto audiovisual, um programa, por exemplo. Não trata 

de película de filme ou video e menos ainda de frames. Há aí uma confusão injustificada.  
Gabarito mantido. 

36 C C Indeferido 

A argumentação de recurso não é motivo suficiente para alteração da resposta dada como a 
correta para a questão. Gabarito mantido. 

37 C C Indeferido 

A argumentação de recurso não é motivo suficiente para alteração da resposta dada como a 

correta para a questão.. Gabarito mantido. 

39 D D Indeferido 

Roteiro técnico e Story board são coisas diferentes. Ambos têm a função de transmitir à equipe 
a visão do diretor. No entanto, APENAS o story board traz fotografias ou desenhos para 
esboçar as tomadas de câmera, como explicado por Valter Bonásio, em seu Manual de 

Produção & Direção. Gabarito mantido. 
BONÁSIO, Valter. Manual de Produção & Edição. Belo Horizonte: Leitura, 2002 

41 C C Indeferido 

A produção de um roteiro pode incluir diversas etapas, variando ao longo do processo, que 
pode incluir dois, três, quatro tratamentos. No entanto, apenas a alternativa C mostra uma 

ordem cronológica possível: ideia, story line, sinopse, argumento, estrutura, roteiro. Essa não 
é a única ordem possível, uma vez que, depois da estrutura, o roteiro pode passar por diversos 
tratamentos. No entanto, é a ÚNICA POSSÍVEL dentre as alternativas disponibilizadas, como 

exemplificado por Doc Comparato, no livro Da Criação ao Roteiro. Gabarito mantido.  
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000 

43 C C Indeferido 

O texto da alternativa B é CORRETO. Citamos, literalmente, Vater Bonásio (2002, p.251):  
"Close-up (CU): mostra apenas uma pequena porção do fundo. O sujeito é o foco principal de 

interesse." Gabarito mantido.  
BONÁSIO, Valter. Televisão: manual de produção & edição. Belo Horizonte: Leitura, 2002 

44 C Anulada Deferido 

Questão anulada. 

48 B B Indeferido 

O filtro ND serve tão somente para reduzir a quantidade de luz que entra na lente em situações 
como, por exemplo, fotos de longa exposição. O balanço de branco, feito com a câmera 



apontada para uma cartela branca, serve para corrigir a coloração da imagem que será 
produzida – função bastante diferente do Filtro ND. Gabarito mantido. 

BONÁSIO, Valter. Televisão: Manual de Produção e Direção. Belo Horizonte: Leitura, 2002. 

49 C C Indeferido 

As lentes grande angular variam de 24 a 35mm. Gabarito mantido.  
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia: guia completo para todos os formatos. 
4.ed. Sâo Paulo: SENAC, 2012. 

50 D Anulada Deferido 

Questão anulada. 

 

TECNICO EM CONTABILIDADE 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

31 D D Indeferido 

Conforme o texto estabelecido pela alternativa "b" fica evidente, conforme a Lei nº 6.404/76 e 

suas alterações (Lei nº 11.638/07 e 11.941/09), a exclusão do SUBGRUPO denominado 
anteriormente de ATIVO DIFERIDO não especificadamente das CONTAS que até então,  
faziam parte deste grupo. A Lei das Sociedades por Ações (6.404/76) evidenciava (até 2009) 

que ativo diferido são gastos com serviços que beneficiarão resultados de exercícios futuros 
da empresa. Tais gastos, ao serem diferidos, são entendidos como essenciais e necessários,  
sem os quais a atividade empresarial não pode ser iniciada. Consistem em: Despesas de 

organização; Custos de estudos e projetos; Despesas com investigação e desenvolvimento;  
Gastos incorridos com reorganização ou reestruturação da entidade; Despesas pré -
operacionais, como: seleção e treinamento de funcionários, propaganda institucional para que 

o produto ou a empresa fiquem conhecidos antes do lançamento, abertura de firma e 
honorários para constituição, etc. Pela Lei nº 11.941, de 2009, que modificou a Lei 6.404/76,  
o Ativo Diferido DEIXOU DE EXISTIR. Essa lei estabeleceu uma nova composição para o 
Ativo: Ativo Circulante e Ativo Não-Circulante, este último sendo composto por: Ativo 

Realizável a Longo Prazo; Investimentos; Imobilizado e Intangível. Portanto, O SUBGRUPO 
DE CONTAS DEFINIDO POR ATIVO DIFERIDO DEIXOU DE PERTENCER A ESTRUTURA 
DO BALANÇO PATRIMONIAL. Gabarito mantido. 

34 E C Deferido 

Considerando o enunciado da questão citada assim como, a análise das alternativas 

sugeridas, conforme a legislação vigente (Lei n° 6.404/76 seguindo suas alterações Lei nº 
11.638/07 / Lei nº 11.941/09), é conveniente afirmar que: A Demonstração do Fluxo de Caixa 
(DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o 

resultado desse fluxo. A DFC passou a ser de apresentação obrigatória para todas as 
sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois  
milhões de reais). Esta obrigatoriedade vigora desde 01.01.2008, por força da Lei 

11.638/2007, e desta forma torna-se mais um importante relatório para a tomada de decisões 
gerenciais. A Deliberação CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 547/2008 aprovou o 
Pronunciamento Técnico CPC 03, que trata da Demonstração do Fluxo de Caixa. Todavia,  

seguindo as tendências internacionais, o fluxo de caixa pode ser incorporado às 
demonstrações contábeis tradicionalmente publicadas pelas empresas. Basicamente, o 
relatório de fluxo de caixa deve ser segmentado em três grandes áreas: I - Atividades 

Operacionais; II - Atividades de Investimento; III - Atividades de Financiamento. As Atividades 
Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da industrialização,  
comercialização ou prestação de serviços da empresa. Estas atividades têm ligação com o 

capital circulante líquido da empresa. As Atividades de Investimento são os gastos efetuados 
no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como 
as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas. As Atividades 

de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido.  
Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas 
correspondem à amortização destas dívidas e os valores pagos aos acionistas a título de 

dividendos, distribuição de lucros. Portanto, as afirmativas I, II e III estão coerentes entretanto,  
a afirmativa "IV" encontra-se em inconformidade com o definido pela atual legislação. Assim, 
segue-se com a substituição do Gabarito para a alternativa "C".  
40 D D Indeferido 

Conforme o enunciado estabelecido, compete ao candidato limitar-se a contemplação da 

Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público (NBC T.16.6) definida na questão.  



Além dos Demonstrativos exigidos pela Lei nº 4.320/64 e de acordo com as NBCASP (Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público), editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, especialmente a Resolução CFC n° 1.133/08, que aprova a norma técnica nº 
16.6, fica definido pela legislação que as Demonstrações Contábeis que também deverão ser 
elaboradas ao final do exercício financeiro são: Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e 

Demonstração do Resultado Econômico (DRE). Além de manter basicamente as 
demonstrações estabelecidas na Lei nº 4.320/64, a citada Resolução dispõe sobre os outros  
dois demonstrativos citados anteriormente. Desta forma, a Demonstração do Resultado 

Econômico, de acordo com a NBC T 16.6, deverá ser elaborada conforme determinação da 
normatização legal especificada pelo enunciado da questão. Gabarito mantido.  

43 D D Indeferido 

Os dados foram suficientes, o objetivo da questão foi avaliar o conhecimento mínimo do 
candidato em relação a um procedimento importante para a evidência correta do patrimônio 

de uma entidade: Conforme o Pronunciamento Contábil CPC - 027- Ativo Imobilizado,  
- O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual. Na 
prática, o valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e por isso imaterial 

para o cálculo do valor depreciável;  
- Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo 
quando sejam adquiridos conjuntamente. Com algumas exceções, como as pedreiras e os 

locais usados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados.  
Os edifícios têm vida útil limitada e, por isso, são ativos depreciáveis. O aumento de valor de 
um terreno no qual um edifício esteja construído não afeta o valor contábil do edifício.   

Baseado nessas considerações o candidato teria que efetuar o cálculo:  
Valor do Imóvel =   R$1.400.000 
Valor do Terreno=  R$1.050.000 

Valor do Edifício ou edificação = Valor do Imóvel (terreno e prédio) - Valor do terreno 
Valor do edifício (que será depreciado) = 1.400.000 - 1.050.000 = 350.000 
Valor a ser depreciado anualmente = 350.000/25 anos = 14.000 

Gabarito mantido. 

44 C Anulada Deferido 

Questão anulada. 

49 C C Indeferido 

A MCASP é baseada na Lei n. 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Pronunciamentos 
Contábeis e Normas de Contabilidade vigentes. Gabarito mantido.  

50 C C Indeferido 

As informações constantes na questão dizem respeito a vários Pronunciamentos Contábeis ,  
Normas de Contabilidade em vigor, que foram utilizados para a elaboração da Estrutura 

Conceitual para a elaboração de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do 
Setor Público. A NBC TSP Estrutura Conceitual citada pelo candidato, tem que se basear no 
que está em vigor , senão as demais NBCs e Pronunciamentos seriam revogados. Gabarito 

mantido. 

 

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

31 E E Indeferido 

Análise incorreta, há ainda uma nova divisão de tensão que resulta em 8 V.  

32 D D Indeferido 

Sendo a tensão de linha da rede de 380 V, a conexão em delta do motor deve ser para este 

valor de tensão, logo, se o motor for ligado em Y a tensão nominal do motor será 660 V. Este 
é um típico caso de partida estrela-triângulo para motores de indução trifásicos. 
Análise equivocada. Sobre o resistor R que está, diretamente, conectado na fonte haverá uma 

tensão de 16 V e, sobre a ponte, também. O que implica que a tensão sobre qualquer um dos 
resistores, conectados em ponte, será 8 V. 
Gabarito mantido. 

33 A A Indeferido 

A questão pede a resistência equivalente do circuito, entre os pontos "a" e "b", tal resistência 

será de 9 Ohms. Gabarito mantido. 

34 E E Indeferido 



Se tivesse sido perguntado o valor da corrente do secundário quando o transformador 
estivesse fornecendo a potência nominal, a corrente seria sim de 20 A.  Porém, a questão trata 

de um procedimento de medição, se se tentasse medir a corrente do secundário, tal como 
descrito na questão, ocorreria um curto-circuito, por tanto, a alternativa de c) é incorreta.  
Gabarito mantido. 

37 E E Indeferido 

As chaves de fim de curso são acionadas pelo movimento do portão, apenas, e não pelo 

operador. Gabarito mantido. 

39 E E Indeferido 

O gabarito da questão já é a alternativa (E). Gabarito mantido. 

42 D D Indeferido 

No edital está previsto, para cargos de técnico em eletrotécnica, o conteúdo "instalações 
elétricas em média tensão". O objeto da norma NBR 14039, em sua integralidade, é : 
"Instalações elétricas em média tensão". O profissional que atua nesta área, além dos 

conhecimentos técnicos precisa conhecer e observar o que traz a referida Norma, do contrário 
sua atuação estará em desacordo. O profissional que não observa esta norma não deve 
sequer atuar, podendo ter seu registro cassado pelo CREA. Portanto, a norma faz parte do 

bojo da temática exigida em edital. Gabarito mantido. 

47 B B Indeferido 

O enunciado da questão exige do candidato a alternativa correta que é, indubitavelmente, a 
letra “C”. A existência de duas alternativas incorretas idênticas não prejudica o gabarito da 
questão. Gabarito mantido. 

48 D D Indeferido 

Inicialmente, o candidato deve observar que na figura não há contato físico entre Neutro e a 

massa da instalação. Note que os condutores R, S, T e N "entram" no quadro de medição,  
sem, contudo, indicar qualquer conexão com a massa. O que indica a conexão é "ponto"  
situado na lateral direita do quadro indicando o contato. Não se pode afirmar que há 

equipotencialização, uma vez que não temos como saber quais as tensões que "alimentam" 
os equipamentos. Podemos, por exemplo, ter aí cargas monofásica e trifásicas. Gabarito 
mantido. 

49 B B Indeferido 

O edital prevê, para o cargo de técnico em eletrotécnica, o conteúdo "Sistemas de aterramento 

e proteção contra descargas atmosféricas". A norma  NBR 5419:2015 trata da temática. O 
profissional que atua nesta área sequer pode executar quaisquer procedimentos se não 
observar a referida norma, sob pena de ter seu registro cassado pelo CREA. Logo, a Norma 

faz parte do bojo que compõem a competência deste profissional, o qual não pode alegar 
desconhecimento quando da sua atuação. Gabarito mantido. 

50 A A Indeferido 

O perímetro do dormitório 1 é 11,4 metros. A norma é clara: "uma tomada a cada 5 metros ou 
fração deste valor". Logo teremos para os 10 primeiros metros 2 tomadas e para a fração (1,4 

metros restantes) mais uma tomada, totalizando 3 tomadas. Gabarito mantido. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

41 C C Indeferido 

O enunciado da questão foi mal compreendido, o mesmo refere-se às ações do técnico de 

enfermagem "Como integrante da equipe de saúde", e não de forma independente. O manual 
referido no recurso refere-se a ações do técnico de enfermagem de forma independente dos 
demais profissionais da equipe de saúde, ou seja, ações que ele pode realizar sozinho 

(ressalta-se que o técnico de enfermagem trabalha sob supervisão do enfermeiro). Atuar como 
integrante de uma equipe é "trabalhar junto", realizando atividades conjuntamente, auxiliando 
e colaborando em ações pertinentes às suas funções, estabelecidas pela Lei do Exercício 

Profissional da Enfermagem.  
Segundo as Portarias nº 204 e Portaria 205, de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, a 
notificação é obrigatória a todos os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, odontólogos,  

médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, auxiliares/técnicos de 
enfermagem, técnico em higiene dental, auxiliar de consultório dentário e outros no exercício 
da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e 



particulares de saúde e de ensino.  
Sendo assim, o recurso não tem fundamento teórico. Gabarito mantido.  

 

 

TÉCNICO EM SECRETARIADO 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 

GABARITO 

DEFINITIVO 

RESULTAD

O 

41 A A Indeferido 

Segundo Giacaglia (2010 p. 22), um profissional com visão estratégica tem a visão do todo da 
empresa para alcançar objetivos de curto e longo prazo, porém a organização de um evento 
não está condicionado a uma atividade-fim para gerar resultados de curto prazo. Gabarito 

mantido. 

43 A A  

O enunciado da questão trata da escolha da alternativa que corresponde ao tipo de Teoria 
relacionada, a pesquisa da Teoria da Contingência está relacionada na apresentação do artigo 
no III Congresso Nacional de Pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas de 2014 em que " A 

Teoria da Contingência surge entre os anos 60 e 70, numa época de movimentos sociais, 
guerras e descobrimentos. Sua necessidade é iminente, pois falta expl icar a atuação ou o que 
fazer com as organizações à luz das contingências. O desenvolvimento desta teoria se 

enfatiza a partir da pesquisa de Lawrence e Lorsch, mediante sua obra intitulada Organization 
and environment publicada em 1967, base dos estudos." 
Quanto a Experiência Hawthorne, em 1927, o conselho nacional de pesquisas iniciou uma 

experiência na fábrica de Hawthorne da Western Eletric Company , situada em Chicago, para 
avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos operários medida por meio da produção.  
A experiência foi coordenada por Mayo e estendeu-se a fadiga aos acidentes no trabalho, a 

rotatividade do pessoal e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do 
pessoal. Os pesquisadores verificaram que os resultados da experiência eram variáveis de 
natureza psicológica tentaram neutralizar ou eliminar o fator psicológico para eles este fator 
era estranho e prolongaram esta experiência ate 1933. Assim, o enunciado que trata da 

escolha da Teoria correspondente, não prejudica o (a) candidato(a) quanto às datas 
evidenciadas nas fontes da pesquisa para a formulação da questão. Gabarito mantido.  
http://cac-

php.unioeste.br/eventos/conape/anais/iii_conape/Arquivos/Artigos/Artig oscompletos/ADMINI
STRACAO/9.pdf 
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica_gestao_escolar/pdf/saibamais_5.pdf 

http://www.portal-administracao.com/2015/03/teoria-das-relacoes-humanas-conceito.html 

44 C C Indeferido 

A fonte citada trata-se da disponibilização da imagem para que o(a) candidato(a) a utilizasse 
como um norteador da precedência e quanto a composição formulada na questão trata-se da 
pesquisa em bibliografia específica. A alternativa está correta, uma vez que as demais estão 

em composição errônea quanto aos membros que fariam parte do evento. Gabarito mantido.  
Fonte: GIORNI, Solange. Profissional de Secretariado na Coordenação de Eventos. p. 162 e 
163. 

 

TÉCNICO E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS 
QUESTÃO GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO 

44 C C Indeferido 

O EDITAL Nº 79/2016, DE 29 DE AGOSTO DE 2016 traz como conteúdo obrigatório para o 

Concurso o item 4. Código de ética do Tradutor-intérprete de LIBRAS, considerando tratar-se 
de uma temática que traz suas especificidades, a saber: o código de ética estabelecido pela 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - FENEIS, bem como o 

estabelecido na LEI Nº 12.319, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010 (Art. 6º São atribuições do 
tradutor e intérprete, no exercício de suas competências), os quais espera-se que os 
candidatos estejam aptos para a sua resolução. Ou seja, é de competência dos candidatos o 

conhecimento sobre o conteúdo em questão. Ressaltando-se ainda que a questão é muito 
clara. Gabarito mantido. 

 
 



Cargos de Nível Superior  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
QUESTÃO GABARITO PRÉVIO GABARITO 

DEFINITIVO 

RESULTADO 

3 E E Indeferido 

A questão faz referência ao uso da crase tão somente no texto apresentado, conforme 
expresso no enunciado. Posto que no texto em questão o autor fez uso de acento grave. No 
caso, Guimarães Rosa optou por usar a fusão de um artigo feminino com uma preposição, o 

que pode ser claramente observado a partir do acento grave. Gabarito mantido.  

12 C C Indeferido 

A alternativa C aponta a resposta INCORRETA. O item 4 refere-se ao disco rígido e está bem 
clara. A memória PRINCIPAL de um computador é a memória RAM, que é volátil e cuja 
quantidade descrita pelo item 3 é de 16GB. Gabarito mantido.  

14 A A Indeferido 

A palavra driver é outra nomenclatura para controlador de dispositivo. Gabarito mantido 

20 E E Indeferido 

O atalho, conforme informado, minimiza janelas no sistema UBUNTU LTS 16.04. Gabarito 

mantido. 

23 D D Indeferido 

Trata-se de assunto constante no item n° “4. Serviços públicos: conceito; características; 
classificação; titularidade; princípios; usuários; execução; novas formas de prestação dos 
serviços públicos”. Gabarito mantido. 

 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
QUESTÃO GABARITO PRÉVIO GABARITO 

DEFINITIVO 
RESULTADO 

31 C C Indeferido 

O 2 utilizado no número está em subscrito, que é uma CONVENÇÃO dos sistemas de 
numeração para especificar a base que o número está representado. Sendo assim, o mesmo 

não faz parte do número e as transformações. Gabarito mantido.  

33 D D Indeferido 

O item II está correto. De acordo com SILBERCHATZ, o uso da multiprogramação maximiza 
o uso do processador, seja ele simples ou múltiplo. O processador pode ficar ocioso quando 
uma tarefa espera por ações de E/S. Assim, a multiprogramação faz com que as tarefas (ou 

jobs) se alternem no uso do processador, maximizando sua utilização e diminuindo o tempo 
total. Gabarito mantido 

34 E E Indeferido 

O polimorfismo permite que classes abstratas consigam receber comportamentos através de 
classes concretas. Basicamente, corresponde a dizer que pode haver várias formas de fazer 

"certas coisas". Assim, podemos dizer da capacidade de termos uma única interface a 
entidades de tipos diferentes // A herança em P.O.O. não provê interface única a entidades de 
diferentes tipos. Ela faz com que uma classe filho herde atributos e métodos de uma classe 

pai. Já polimorfismo é uma característica capaz de PROVER uma interface. Gabarito mantido.  

43 A A Indeferido 

A letra A está correta, como pode ser verificado no relatório técnico, logo no primeiro capítulo,  
na seção Entendendo os Níveis (Understanding Levels). Nesta seção os autores citam o que 
foi afirmado na alternativa A, que corresponde à correta. A alternativa B está INCORRETA, 

visto que a representação contínua habilita a atingir níveis de CAPACIDADE e não maturidade.  
Gabarito mantido.  

45 A A Indeferido 

A afirmação sobre o termo "Teste de Software" é feita por Pressman (um renomado autor da 
área) em seu livro sobre "Engenharia de Software" logo no início do Capítulo 17. Gabarito 

mantido. 

47 E E Indeferido 

O item levado em consideração “II - Tem por significado separar o programa em partes, o mais 
isolado possível” é mais abrangente do que a interpretação sugerida. Levando em 
consideração a mesma referência em [1] citada pelo candidato, há uma explicação sobre 

encapsulamento englobando até classes abstratas. Este conceito envolve um agrupamento 



de subprogramas e dos dados que eles manipulam. Portanto, uma unidade de programa 
encapsulada pode ser adequada não somente a uma classe inicialmente associada, mas pode 

ser integrada a outros programas que venham a ser desenvolvidos. Isso implica em uma maior 
independência pros dados abordados em uma classe encapsulada de tal maneira que esta 
possa ser integrada a qualquer projeto de forma mais eficiente possível [2]. BIBLIOGRAFIA 

[1] SEBESTA, Robert W. Conceitos de Linguagem de Programação. Nona Edição. Editora 
Bookman, 2011. [2] DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java - Como Programar. Oitava Edição, 
Prentice Hall, 2010. Gabarito mantido 

49 C C Indeferido 

Os itens mencionados na questão se apresentam com a mesma tipografia e ortografia dos 

demais itens da questão e da prova. Gabarito mantido.  

 
ARQUIVISTA 
QUESTÃO GABARITO PRÉVIO GABARITO 

DEFINITIVO 

RESULTADO 

34 B B Indeferido 

O documento de arquivo e o arquivista não avalia questões históricas, tendo em vista que não 
há no curso de Arquivologia fundamentação para tal. Neste sentido, o valor informacional é 
analisado a partir de uma discussão da comissão permanente de avaliação e estabelecido na 

tabela de temporalidade. Gabarito mantido. 

 
MEDICO 
QUESTÃO GABARITO PRÉVIO GABARITO 

DEFINITIVO 
RESULTADO 

47 E Anulada Deferido 

Questão anulada. 

 
ODONTÓLOGO 
QUESTÃO GABARITO PRÉVIO GABARITO 

DEFINITIVO 
RESULTADO 

34 B Anulada Deferido 

Questão anulada. 

39 D D Indeferido 

A presença de imagem radiolúcida não confirma a presença de cavidade. Segundo Bartieri et 
al. (2001), página 236, "as lesões que pela aparência radiográfica estão confinadas ao esmalte 

já apresentam envolvimento dentinário, mas nem por isso necessitam intervenção 
restauradora. Muitas lesões proximais que apresentam imagem envondo a dentina, em 
especial o seu terço externo, não apresentam cavidade no esmalte. Cerca de 60% das lesões 

que , radiograficamente, envolvem a metade externa da dentina também não apresentam 
cavitação.". Referência Baratieri et al. Oodntologia Restauradora-Fundamentos e 
Possibilidades.2001. Gabarito mantido. 

48 B Anulada Deferido 

Questão anulada 

50 D D Indeferido 

Segundo Neville et al., 2009, a abfração se refere à perda de estrutura dentária devido a um 

estresse oclusal, que por flexão repetida provoca falha no esmalte e na dentina distante do 
ponto de pressão. Já a erosão dentária é a perda da estrutura dentária causada por processo 
químico somado à interação bacteriana com o dente. A erosão proveniente da exposição 

dentária a secreções gástricas é chamada de perimólise. Embora as lesões de abfração 
possam também ocorrer nas faces linguais dos dentes, a questão pede especificamente o tipo 
de EROSÃO que acomete as faces linguais dos dentes superiores de pacientes com 

transtornos alimentares e que auto-induzem o vômito, caracterizando, a perimólise. Gabarito 
mantido 

 

 
 


